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Aile-yanı (aile yanı konaklama programında) şirketlere sorulacak sorular 

Bir aile-yanı konaklama programı şirketinin sorumlulukları nelerdir? 

İkimizin imzalanacak tüm ayrıntıları belirten bir sözleşme olacak mı? 

Aile-yanı konaklama programında ailelere sabıka kaydı kontrolü yapılacak mı? Ailenin hangi fertlerine? Eğer 

yanında kalınacak aile  tatile çıkarsa, ne olacak?  

Çocuğumda evin anahtarı olacak mı?  

Çocuğumun kendi özel odası olacak mı? Yoksa odayı bir kimseyle paylaşacak mı? 

Onun yatak odasında kilit olacak mı? 

Oturduğum evde aynı dili konuşan başka öğrenciler bulunacak mı? 

Kaç öğrenci aynı evde yahut apartman dairesinde kalacak? 

Tipik bir aile-yanında kalma maliyeti ne kadardır? Ve bu neye  karşılar?  

Bir yıl için ön ödeme yapmam gerekiyor mu? Yahut aydan aya  mı ödemeler? 

Eğer çocuğumun yanına bir ay ziyaret için gelirsem, onun yanında kalabilir miyim? 

Eğer çocuğum kaldığı yerde memnun kalmazsa ve başka bir ailenin yanına taşınmaya karar verirse ne gibi 

sonuçları olur? 

Yanında kaldığı aileyi değiştirmek istesem ve yeni aile başka okul sınırındaysa ne olur? 

Çocuğum,  çamaşır makinesini kullanabilecek mi? her zaman mı? Yoksa belli zamanlarda mı? 

Yanında kalacağı ailede ne gibi kurallar olacak? 

Çocuğuma aile mi pişirecek yemek  yoksa  kendisi mi hazırlaması gerekiyor? 

Aile-yanında ne tür yemekleri olacak? 

Evin dışında yiyebilecek mi? 

Çocuğum yemekleri aile ile  birlikte mi yiyecek? Yoksa tek başına mı? 

Çocuğuma  okula götürmesi için öğle yemeği verilecek mi? 

Çocuğum satın aldığı kuru atıştırmaları, odasında tutabilir mi? yemesi için? 

Çocuğumun evde, istediği zamanda kullanabilecek, özel banyosu olacak mı? 

Çocuğum evden telefon görüşmeleri(çevirmek/ almak ) yapabilecek mi? 

Acil durumlarda ne tedbirler alınacak? 
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Vasiye sormak için önerilen sorular: 

Vasinin sorumlulukları nelerdir? 

Çocuğumla direk irtibat kuracak mısınız? Yahut sizin  için  çalışan, sizin adınıza  bir eleman mı  irtibat kuracak? 

Eğer durum buysa ona kişilerin isimleri ve önemli bilgiler verilecek mi? 

 Ne kadar sık çocuğumla görüşeceksiniz? Yüz yüze ne kadar sık görüşeceksiniz? 

Onun oturduğu eve iyi bakıldığına emin olmak için ne kadar sık gideceksiniz? 

 Onun kaldığı yerde ne kadar yakınsınız?  

Sizinle irtibata geçmek için ekstra ücret ödemiz gerekecek mi?(örnek: ebeveyn/öğretmenler görüşmeleri için, 

acil durumlarda, sorumuz varsa)? 

Derslere kayıt için  çocuğumla gidecek misiniz okula? 

Çocuğumun okul gelişmesinde nasıl bilgi alabilirim? Ne kadar sık olacak? 

Onun kaldığı yerde ne kadar yakınsınız? 

Kaç öğrenciye vasilik yapacaksınız? 

Çocuğumu yaz tatilinde havaalanına  siz mi alıp/ bırakacak sanız? Buna karşı ödeme olacak mı? 

Çocukların havaalanına ulaşımını siz mi sağlayacaksınız? Bunun için ekstra ücret alınacak mı?  

Ontario da ki mezuniyet koşulları için yeterli bilgiye sahiplisiniz? 

Çocuğumuz orada olduğu, bakımınızın altında,  sürece hem bize hem çocuğa hangi destekleri sağlayacaksınız? 

Toplumdaki bulunan yahut okulda olan ek destek, örnek: okulun yerleşim işçisiyle bağlanması için. Çocuğuma  

yardımcı olacak mısınız? Evet, hayır mı?  Ve Neden? 

 

  

 


